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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att beskriva hur personer med Multipel skleros (MS) upplever 

att sjukdomen påverkar deras dagliga liv. Metoden var en beskrivande litteraturstudie. 

Arton vetenskapliga artiklar av kvalitativ och kvantitativ karaktär analyserades. 

Databaserna Medline via PubMed och Cinahl användes vid sökningen av artiklar. 

Huvudresultatet i denna studie visade att personer med MS upplevde att deras sjukdom och 

dess symtom hade en stor påverkan på det dagliga livet. Dessutom framgick det att de 

upplevde sin hälsa och livskvalitet som sämre än den övriga befolkningen. Förekomsten av 

symtom som påverkade det dagliga livet var väldigt varierande och unikt för varje enskild 

individ. De symtom som var vanligast förekommande och som påverkade livskvaliteten var 

fatigue, smärta, nedsatt rörlighet, kognitiva förändringar, sociala förändringar, samlevnads- 

och inkontinensproblem. Den slutsats som framkom var att ett flertal symtom var vanligt 

förekommande och alla sågs påverka personens välbefinnande negativt. 

 

Nyckelord: Dagliga liv, livskvalitet, multipel skleros, symtom, upplevelser 



 
 

Abstract 

The aim of this study was to describe how people suffering from Multiple Sclerosis (MS) 

feel that the disease affects their daily lives. The method was a descriptive literature study. 

Eighteen scientific articles, both qualitative and quantitative, were analyzed. The articles 

were found by using Medline by PubMed and Cinahl. The main finding of this study is that 

MS persons feel that their illness and its symptoms have a major impact on their daily lives. 

Moreover, it appears that they perceive their general health and quality of life to be worse 

than that of the general population. The presence of symptoms that affect their daily lives is 

very varied and unique to each individual. The most common symptoms, which affected 

the quality of life, was fatigue, pain, reduced mobility, cognitive changes, social changes, 

sexual problems and incontinence. The conclusion of the study was that a number of 

symptoms were common, and that they all had a negative effect on the well-being. 

 

Keywords: Daily life, quality of life, multiple sclerosis, symptoms, experiences 
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1. Introduktion  

Multipel skleros (MS) är en autoimmun sjukdom som drabbar centrala nervsystemet 

(CNS) och ryggmärgen. Det är oklart varför sjukdomen uppstår men ett flertal faktorer 

antas ha en inverkan (Fagius et al. 2007, Ericson & Ericson 2008). 

 

1.1 Förekomst 

Kvinnor insjuknar dubbelt så ofta som män i MS och sjukdomen drabbar främst 

personer i 20-40 års ålder (Åberg 2000, Eriksson 2001, Aquilonius & Fagius 2002, 

Fagius et al. 2007). En del personer föds med en viss vävnadstyp (HLA-DR2) som 

anses öka risken för att insjukna i MS. Spekulationer finns även om miljön kan ha en 

påverkan. Personer boende på jordklotets norra områden ses mer frekvent insjukna än 

de boende mer söderut. Ofta är en vanlig virusinfektion den utbrytande orsaken till 

sjukdomen (Åberg 2000, Aquilonius & Fagius 2002, Fagius et al. 2007, Ericson & 

Ericson 2008). Drygt 1 av 1000 personer har MS i Sverige och 1 av 20 000 invånare 

insjuknar varje år (Åberg 2000, Fagius et al. 2007). 

 

1.2 Sjukdomens uppkomst 

Patofysiologin bakom sjukdomen är att kroppens egna immunceller angriper CNS. När 

kroppens försvar angriper den egna kroppen kallas det autoimmunitet. Dessa 

immunceller angriper speciella nervceller och utlöser en lokal inflammation. Detta 

medför en vattenansamling och svullnad som leder till att nervtrådens myelin, vilket 

omger nervtråden så nervimpulsen leds snabbare, tillfälligt blir ur funktion. 

Nervimpulsen leds då långsammare och kan ibland helt blockeras. Symtom från 

sjukdomen uppstår beroende på vart i CNS skadan har skett. Ofta går denna 

inflammation över och kroppen börjar bygga upp nytt myelin. Detta medför att 

funktionerna ofta kommer tillbaka i viss mån. Vid många (=multipel) återkommande 

inflammationer på samma nervcell kan det leda till att hård plack och ärrvävnad 

(=skleros) bildas på nervcellens axon. Detta bidrar till att symtom och 

funktionsnedsättningar blir permanenta (Fagius et al. 2007, Ericson & Ericson 2008). 
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1.3 Sjukdomsförlopp 

MS är en kronisk sjukdom och dess svårighetsgrad varierar från person till person och går 

ofta i skov (Ericson & Ericson 2008). Vid ett skov uppstår ofta flera symtom och när detta 

är över kan symtomen försvinna helt eller delvis. Ett skov kan hålla i sig från något dygn 

upp till ett par månader. Tiden mellan dessa perioder är väldigt individuellt och kan variera 

mellan månader och år. Drygt 10 procent av alla som får diagnosen MS drabbas av en så 

kallad primär progressiv MS, detta innebär att symtomen gradvis förvärras hela tiden utan 

att gå i skov. Eftersom det inte finns någon kurativ behandling är den symtomlindrande 

behandlingen av största vikt. Behandlingen måste skräddarsys efter varje enskild individ så 

denne kan leva ett så normalt liv som möjligt (Fagius et al. 2007). 

 

1.4 Sjukdomens påverkan på personen 

MS kan ge ett flertal symtom exempelvis fatigue, smärta, känselbortfall, spasticitet, 

kognitiva förändringar, inkontinensbesvär samt sexuella funktionsnedsättningar (Fagius et 

al. 2007). Många personer med diagnosen MS anser att sjukdomen påverkar deras dagliga 

liv (Einarsson et al. 2006, Hadjimichael et al. 2007). Fatigue är ett vanligt förekommande 

symtom och förekommer mer eller mindre hos alla med MS (Mollaoglu & Ustun 2009). 

Fatigue kan definieras som reversibel motorisk- och kognitiv försvagning, med minskad 

motivation. Det kan uppkomma spontant eller orsakas av exempelvis mental eller fysisk 

aktivitet (Mills & Young 2008). Fatigue ses påverka personen med MS dagliga liv till stor 

del (Mollaoglu & Ustun 2009). Även smärta ses påverka det dagliga livet, ungefär hälften 

av de med MS upplever lätt till svår smärta (Hadjimichael et al. 2007). Kognitiva 

förändringar har även en stor inverkan på personens liv, det påverkar inte bara det dagliga 

livet negativt utan även personens sociala relationer och sysselsättningar (McCabe et al. 

2004). Det dagliga livet kan påverkas på många sätt, det kan vara allt ifrån personlig ADL 

(dagliga aktiviteter) till städning eller förmågan att röra sig ute i samhället och vara 

delaktig i sociala aktiviteter (Einarsson et al. 2006, Hadjimichael et al. 2007).  

 

Tidigt efter diagnosen har ställts kan personen med MS påverkas i sitt dagliga liv av olika 

symtom. Sjukdomen berör inte bara personen fysiskt utan skapar även emotionella 

svårigheter som exempelvis ångest och depression (Janssens et al. 2003, Fagius 2007). 

Forskning visar att personer med MS generellt anser sin egen livskvalitet som sämre än 

vad andra personer upplever sin livskvalitet (Gottberg et al. 2006). 
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1.5 Begreppsbeskrivning 

Carnevali (1999) beskriver i sin modell det dagliga livet som de aktiviteter, händelser och 

förväntningar som finns hos individen samt de krav som uppstår till följd av dessa. Carnevalis 

modell kan förklaras som en våg, där det gäller att få en balans mellan det dagliga livets krav 

och de inre och yttre resurser som finns. Med de inre resurserna anses den funktionella 

förmåga som personen har. Det kan handla om fysisk och psykisk styrka, sinnesstämning, 

motivation samt färdigheter. Med de yttre resurserna så beskrivs boendemiljön, de människor 

som finns i personens närhet, kommunikationsmöjligheterna, hjälpmedel och tillgången på 

pengar. Hälsa är således en balans mellan funktionellt hälsotillstånd och de krav som finns i 

det dagliga livet, inte nödvändigtvis frånvaro av sjukdom (Carnevali 1999). 

 

1.6 Problemformulering 

Ett flertal personer med MS anser att sjukdomen påverkar deras dagliga liv (Einarsson 

et al. 2006, Hadjimichael et al. 2007). Författarna till denna studie tror att förståelsen 

för denna sjukdom är bristande, så väl inom sjukvården som i samhället. Detta kan bero 

på att sjukdomen inte är så vanligt förekommande (Åberg 2000, Fagius et al. 2007). 

Trots detta får inte dessa personer förbises, då deras dagliga liv påverkas till stor del av 

sjukdomen. Det är viktigt att vård- och omsorgsgivare innehar goda kunskaper inom 

detta område för att på så vis få en bättre insikt hos denna grupp. Utifrån detta kan en 

optimalt individanpassad vård och omsorg bedrivas. Denna litteraturstudie skiljer sig 

från tidigare studier på så vis att den beskriver personer med MS och deras upplevelser 

om hur sjukdomen påverkar deras dagliga liv. Dessutom bygger strukturen i denna 

litteraturstudie på de vanligaste förekommande symtomen vilket gör att det för läsaren 

är lätt att förstå sambandet mellan olika symtom och den påverkan de har på personens 

dagliga liv. 

 

1.7 Syfte  

Syftet med denna studie var att beskriva hur personer med MS upplever att sjukdomen 

påverkar deras dagliga liv. 

 

1.8 Frågeställningar  

• Hur upplever personer med MS att sjukdomen påverkar deras dagliga liv? 

• Vilken kvalitet har artiklarna/studierna som ingår i denna litteraturstudie? 
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2. Metod  

2.1 Design 

Denna studie är utförd som en beskrivande litteraturstudie (Forsberg & Wengström 2008). 

2.2 Litteratursökning 

Som underlag till denna studie har vetenskapliga referenser inhämtats via databaserna 

Medline via PubMed och Cinahl. Vid sökningen användes sökorden Multiple 

sclerosis[Mesh] i kombination med: Quality of life, experience, daily life eller coping. De 

antal träffar som framkom utifrån sökningarna framgår i tabell 1. Dubbletter har 

förekommit av de valda artiklarna, dessa redovisas dock bara en gång. 

 

Tabell 1. Utfall av sökning i databaser 

Databas Sökord Träffar  Valda artiklar 

Multiple sclerosis[Mesh] 5228 - 

Multiple sclerosis[Mesh] AND quality of life 378 - 

Multiple sclerosis[Mesh] AND experience 171 3 

Multiple sclerosis[Mesh] AND daily life 138 5 

Medline 
via 
PubMed 
 

Multiple sclerosis[Mesh] AND coping 132 4 

Multiple sclerosis  432 - 

Multiple sclerosis AND quality of life 71 2 

Multiple sclerosis AND experience 41 2 

Multiple sclerosis AND daily life 33 1 

Multiple sclerosis AND coping 19 1 

Cinahl 

Totalt: 18  

 

2.3 Urval 

Urvalet av de vetenskapliga referenserna begränsades med så kallade ”Limits” på de 

innefattande databaserna, vilket innebär att redan vid sökningen i databasen så uteslöts 

artiklar som inte uppfyller de kriterier som angavs. Endast studier med fulltext och 

sammanfattning användes. Dessutom skulle artiklarna vara skrivna på engelska och vara 

högst 7 år gamla (2003-2010) samt innefatta människor i vuxen ålder (19år eller äldre). 

Endast studier som belyste hur personer med MS upplevde att deras vardag påverkades 

av sjukdomen har används. Studier som utvärderade olika behandlingsmetoder har 

uteslutits. Den booleanska termen AND har används för att kombinera olika sökord vilket 

framgår i Tabell 1. Databassökningar som resulterat i mer än 200 abstrakt har inte 

bearbetats. I dessa fall har andra sökord används för att få ett mindre utfall av artiklar. 
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Totalt så lästes samtliga 586 titlar. Var titeln relevant för denna studies syfte och 

frågeställning så lästes dess abstrakt och verkade även det passande så lästes artikel i sin 

helhet. 

 

2.4 Dataanalys 

De vetenskapliga referenserna som framkom under artikelsökningen och som hade en 

sammanfattning som var relevant för studiens syfte, har av författarna lästs i fulltext. 

Författarna har därefter bearbetat de inkluderade artiklarna ett flertal gånger samt diskuterat 

dess innehåll för att minimera risken för eventuella missförstånd. Utifrån denna bearbetning har 

det i de inkluderade artiklarnas resultat framkommit sex kategorier som sedan legat till grund 

för den struktur som använts vid presentationen av resultatet i denna litteraturstudie. Med hjälp 

av Forsberg och Wengströms (2008) checklistor för kvalitativa och kvantitativa studier, så har 

artiklarnas kvalitet kritiskt granskats. Utifrån denna granskning så bedömdes artiklarna vara av 

hög, medel eller låg kvalitet. I denna studie har författarna valt att utesluta de artiklar som 

visade sig vara av låg kvalitet. För att en artikel skulle inkluderas i denna studie så krävdes att 

design samt metod bedömdes vara lämplig för att svara på studiens syfte. Studiens deltagarantal 

skulle vara tillräckligt stort för att ge ett trovärdigt och så felfritt resultat som möjligt. 

Eventuella bortfall skulle finnas beskrivna och inte vara för stort. Studiens mätmetod, 

tillvägagångssätt, analys samt bearbetning av insamlad data skulle vara relevant i 

sammanhanget och vara utförd på ett gediget sätt. Ett etiskt ställningstagande skulle även 

finnas. Studiens resultat skulle på ett trovärdigt och pålitligt sätt svara på studiens syfte. Om 

alla dessa komponenter var tydligt och välbeskrivna så bedömdes artikeln vara av hög kvalitet. 

Om beskrivningen av någon komponent saknades eller var otillräcklig så ansågs artikeln vara 

av medel kvalitet. De 18 inkluderade artiklarnas kvalitetsbedömning presenteras i tabell 2. Av 

dessa artiklar var 10 kvalitativa samt 8 kvantitativa. 

 

2.5 Forskningsetiska överväganden  

Enligt Forsberg och Wengström (2008) ska det vid litteraturstudier alltid göras etiska 

överväganden. Då denna studie är byggd på tidigare artiklar som är etiskt godkända anser 

författarna till denna studie att inget tillstånd från forskningsetiska rådet krävdes. Studien 

redovisar artiklarnas resultat oavsett om de överensstämde med författarnas åsikter eller ej. För 

att författarnas värderingar eller åsikter inte skulle påverka översättningen av de engelska 

texterna så skedde det med högsta möjliga neutralitet och bearbetades så att inga 

misstolkningar kunde förekomma. Resultatet presenteras på ett neutralt och objektivt sätt.
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3. Resultat 

Resultatet i denna studie presenteras i form av tabeller och löpande text med underrubrikerna: 

fatigue, smärta, nedsatt rörlighet, kognitiva förändringar, sociala förändringar samt 

Samlevnads- och inkontinensproblem. Tabell 2 ger en artikelöversikt där författare, 

publiceringsår, titel, design, undersökningsgrupp, datainsamlingsmetod, dataanalysmetod och 

kvalitetsbedömning framgår. Tabell 3 redovisar syfte och resultat i de artiklar som ligger till 

grund för denna studies resultat. De artiklar som ingår i denna studies resultat är försedd med 

asterisk (*) i referenslistan. 

 

Tabell 2. Resultatöversikt med kvalitetsbedömning.  

Författare 
Publ.år 

Titel Ansats/ 
Design 

Undersöknings-
grupp 

Datainsamlings- 
metod 

Dataanalys
metod 

Kvalitets 
Bedömning 

Edmonds et al.  
2007. 
 
 
 
 
 
 

Loss and change: 
experience of people 
severely affected by 
multiple sclerosis. 

Kvalitativ 
ansats. 
Explorativ 
design. 
 

Totalt 40 
deltagande, 
varav 23 
personer med 
MS, och 17 
vårdassistenter 
till personer 
med MS. 

Semistrukturerade 
intervjuer utfördes 
2 gånger under en 
6-månaders 
period, för att 
kunna undersöka 
dess uppfattning i 
allmänhet. 

Innehålls-
analys.  

Medel 

Finlayson & 
van Denend 
2003. 

Experiencing the loss 
of mobility: 
perspectives of older 
adults with MS. 

Kvalitativ 
ansats. 
Beskrivande 
design. 
Tvärsnitts- 
studie. 

27 äldre 
personer med 
MS. 

Semistrukturerade 
intervjuer  

Kodning, 
teman och 
subkoder 
togs fram 
med hjälp 
av Atlas, TI 
ett 
kvalitativt 
dataanalys-
program. 

Medel 

Flensner et al. 

2008. 
Fatigue in relation to 
perceived health: 
people with multiple 
sclerosis compared 
with people in the 
general population. 

Kvantitativ 
ansats. 
Komparativ 
design. 

Totalt 345 
deltagande, 
varav 155 
personer med 
MS samt 190 
personer i 
kontrollgruppen 
från den 
generella 
befolkningen. 

Enkäter. 
FIS 
Eget 
frågeformulär 
anpassad till 
studien. 

Mann-
Whitney 
U-test, 
Spearman’s 
rank order 
correlation, 
χ²-test, 
Kruskal 
Wallis test, 
t-test. 

Hög 

Flensner et al. 

2003. 
Lived experience of 
MS-related fatigue –  
a phenomenological 
interview study. 

Kvalitativ 
ansats.  
Beskrivande 
design. 
 

9 personer med 
diagnosen MS 
som upplevde 
fatigue som ett 
symtom 

Semistrukturerade 
intervjuer. 

Innehålls-
analys i 
fem steg. 

Medel 

Fong et al.  

2006. 
The social 
experience of aging 
with a chronic 
illness: Perspectives 
of older adults with 
multiple sclerosis. 

Kvalitativ 
ansats. 
Explorativ 
beskrivande 
design.  
Tvärsnitts- 
studie. 
 

27 äldre 
personer med 
MS. 
 

Semistrukturerade 
intervjuer  

Kodning 
och teman 
togs fram 
med hjälp 
av Atlas, TI 
ett 
kvalitativt 
Dataanalys-
program. 

Medel 
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Forbes et al. 

2006. 
 

Health problems and 
health-related quality 
of life in people with 
MS. 
 

Kvantitativ 
ansats.  
Komparativ 
design. 
Tvärsnitts-
studie. 

929 personer 
med MS. 
 

Postenkäter 
MSIS-29 
SF-36 
EDSS 
Eget fråge-
formulär. 

χ²-test , 
ANOVA. 

Medel 
 

Gagligardi 
2003. 
 

The experience of 
sexuality for 
individuals living 
with multiple 
sclerosis 

Kvalitativ 
ansats. 
Beskrivande 
design. 
 

8 personer med 
MS. 
 

Telefonintervjuer 
med semi-
strukturerade 
frågor. 
 

Innehålls-
analys. 

Medel 

Johnson et al. 

2004. 
The Cost and 
Benefits of 
Employment: A 
Qualitative Study of 
Experiences of 
Persons With 
Multiple Sclerosis. 

Kvalitativ 
ansats. 
Beskrivande 
design. 

16 personer med 
MS. 11 personer 
slutförde minst 
en uppföljnings-
intervju. 

Semistrukturerade 
intervjuer. 

Kodning 
och teman 
togs fram 
med hjälp 
av ett 
etnografisk 
datoriserad 
index 
system. 

Medel 

Kahn & Pallant 
2007. 
 

Chronic Pain in 
Multiple Sclerosis: 
Prevalence, 
Characteristics, and 
Impact on Quality of 
Life in an Australian 
Community Cohort. 

Kvantitativ 
ansats. 
Komparativ 
design. 
Tvärsnitts-
studie. 
 

94 personer 
med MS.  

Strukturerad 
intervju med olika 
mätinstrument för 
smärta. 
VAS 
CPG 

Mann-
Whitney 
U-test,  
χ²-test, 
Kruskal-
Wallis test. 

Hög 

Malcomson et 

al. 2008. 
What can we learn 
from the personal 
insights of 
individuals living 
and 
coping with Multiple 
Sclerosis? 

Kvalitativ 
ansats.  
Explorativ 
design. 
Tvärsnitts-
studie. 
 

13 personer 
med MS 
fördelade i två 
grupper. 

Semistrukturerade 
gruppintervjuer. 

Innehålls-
analys. 

Medel 

Månsson 
Lexell et al. 

2009. 

Constantly changing 
lives: Experiences of 
people with multiple 
sclerosis. 

Kvalitativ 
ansats. 
Beskrivande 
design. 

10 personer 
med MS. 

Semistrukturerade 
intervjuer. 

Innehålls-
analys. 

Medel 

Nortvedt et al. 

2007. 
Prevalence of 
bladder, bowel and 
sexual problems 
among multiple 
sclerosis patients two 
to five years after 
diagnosis. 

Kvantitativ 
ansats. 
Komparativ 
design. 

56 personer 
som haft 
diagnosen MS I 
två till fem år. 

Enkäter  
MSQoL-54 
SF-36 
I-PSS 
Samt medicinska 
undersökningar. 
 

Pearson´s 
korrelations 
test, 
ANCOVA. 

Medel 

Paltamaa et al. 

2006. 
Physical functioning 
in multiple sclerosis: 
A population-based 
study in central 
Finland. 

Kvantitativ 
ansats. 
Beskrivande 
design. 
Tvärsnitts- 
studie. 

240 personer 
med MS. 

Postenkäter. 
WIQ 
FSQ 
I-ADL 
Egetfrågeformulär 
baserad på ICF. 

ANOVA, 
t-test,  
χ²-test. 

Hög 

Pittion-
Vouyovitch et 

al. 2006. 

Fatigue in multiple 
sclerosis is related to 
disability, depression 
and quality of life. 

Kvantitativ 
ansats.  
Komparativ 
design. 
Tvärsnitts-
studie. 
 

237 personer 
med MS och 
EDSS <6.5. 

Enkäter. 
EDSS 
EMIF-SEP 
BDI 
SF-36 

Cronbach’s 
alpha,  
Test-retest, 
Spearman’s 
rank 
correlation 
coefficient, 
ANOVA. 

Hög 
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Russel et al. 

2006. 
Why me? Why now? 
Why multiple 
sclerosis?: making 
meaning and 
perceived quality of 
life in a Midwestern 
sample of patients 
with multiple 
sclerosis. 

Kvantitativ 
och 
kvalitativ 
ansats. 
Explorativ 
design. 

146 deltagande 
med MS. 

Öppna frågor i 
enkät samt 
1 fråga från 
MSQoL-54 
Dessa besvarades 
via telefon, 
internet eller via 
pappersformulär 
 

Innehålls-
analys. 
ANOVA, 
t-test. 

Medel 

Shevil & 
Finlayson 
2006. 

Perceptions of 
persons with 
multiple sclerosis on 
cognitive changes 
and their impact on 
daily life. 

Kvalitativ 
ansats.   
Explorativ 
design. 
 

4 personer med 
MS. 

Semistrukturerade 
intervjuer. 

Öppen 
kodning, 
axial 
kodning 
och 
kategorier 
togs fram 
med hjälp 
av 
Atlas, TI ett 
kvalitativt 
dataanalys-
program. 

Medel 
 

Wynia et al. 

2008. 
The Impact of 
disabilities on quality 
of life in people with 
multiple sclerosis. 

Kvantitativ 
ansats. 
Komparativ 
design. 
Tvärsnitts-
studie. 
 

530 personer 
med MS. 

Enkäter. 
MSIP 
ICF 
SF-36 
WHOQOL-BREF 

Cronbach’s 
alpha. 
Test-retest, 
ANOVA. 

Hög 

Yorkston et al. 

2003. 
Getting the work 
done: a qualitative 
study of individuals 
with multiple 
sclerosis. 

Kvalitativ 
ansats. 
Beskrivande 
design. 

14 personer 
med MS. 

Semistrukturerade 
intervjuer. 

Konstant 
komparativ 
analys. 

Medel 

 
 
Innebörd av mätinstrumentens förkortningar 
BDI - Beck Depression Inventory 
CPG - Chronic Pain Grade 
EDSS - Expanded Disability Status Scale 
EMIF-SEP - Fatigue Impact Scale - France version 
FIS - Fatigue Impact Scale - Sweden version 
FSQ - The Functional Status Questionnaire 
ICF - International Classification of Functioning, Disabilities and Health 
I-ADL - Instrumental Activities of Daily Living 
I-PSS - International Prostate Symtoms Score 
MSIP - Multiple Sclerosis Impact Profile 
MSIS-29 - The Multiple Sclerosis Impact Scale 29 
MSQoL-54 - The Multiple Sclerosis Quality of Life 54 
SF-36 - Short Form Health Survey version 2 
VAS - Visual Analogue Scale 
WHOQOL-BREF - the World Health Organization Quality Of Life-BREF 
WIQ - Walking Impairment Questionnaire 
 
 
Kvalitetsbedömning 

I tabellen ovan presenteras en kvalitetsbedömning av de valda artiklarna till denna studies 

resultat. Bedömningen har utförts med hjälp av Forsberg och Wengströms (2008) 

granskningsmallar. Kriterier för kvalitetsbedömningen återfinns i avsnitt 2.4 Dataanalys. 
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Tabell 3. Resultatöversikt – Sammanställning av valda artiklars syfte och resultat. 

Författare 
Publ.år 
 

Syfte Resultat 

Edmonds et al. 

2007. 
 

Att utforska viktiga frågor för 
människor som drabbats hårt av 
MS. 

Olika problem framhävs hos de medverkande 
angående de förluster och förändringar som 
sjukdomen MS medför. Främst belyses fysisk 
förmåga, självständighet samt personliga 
relationer. 

Finlayson & van 
Denend 2003. 

Att skapa en förståelse om 
betydelsen av att förlora 
rörligheten bland äldre vuxna 
med MS. 
 

Under intervjuerna framkom flera symtom som 
kan påverka rörligheten. Förlust av balans var det 
vanligaste symtomet som påverkade rörligheten. 
Ungefär hälften av deltagarna svarade att detta till 
stor del påverkade deras dagliga aktiviteter. 

Flensner et al. 

2008. 
Att jämföra sambandet mellan 
fatigue och upplevd hälsa hos en 
grupp med MS samt en 
kontrollgrupp från den generella 
befolkningen. 

Personer i undersökningsgruppen upplevde fatigue 
både mer frekvent och av fler deltagare än i 
kontrollgruppen. De dagliga aktiviteterna 
påverkades även betydligt mer hos undersöknings-
gruppen jämfört med kontrollgruppen.  

Flensner et al. 

2003. 
Att beskriva hur det är att leva 
med fatigue hos personer med 
diagnosen MS. 

Fatigue visar sig ha en stor påverkan på 
deltagarnas liv. Det har en påverkan på deras 
fysiska förmåga påverkades. Även den psykiska 
förmågan, då de ständigt känner sig beroende av 
andra. Koncentrationsförmågan försämras 
avsevärt. 

Fong et al. 2006. Att undersöka de sociala 
erfarenheter hos äldre vuxna 
med MS för att kunna tydligöra 
skillnader i sociala erfarenheter 
och sociala behov som kan 
förekomma vid åldrandet med 
en kronisk sjukdom. 

De sociala erfarenheterna varierade utifrån 
personliga faktorer, så som personens 
sociala behov, erfarenheter av MS, värderingar, 
förväntningar, tillgång till det sociala stödet, stödet 
från omvårdnadsgivaren, och tillgången till den 
sociala miljön. Deltagarna uttryckte även en oro 
inför deras framtida behov av stöd. 

Forbes et al. 2006. 
 

Att undersöka sambandet 
mellan ett antal vanligt 
förekommande symtom vid MS 
och hälsorelaterad livskvalitet. 

Tre fjärdedelar av deltagarna upplevde fyra eller 
fler av de valigast förekommande symtomen. 
Fatigue, smärta, depression, arbetsproblem, 
relationsproblem var de vanligaste symtomen och 
visade sig ha negativ effekt på SF-36 skalan. 

Gagligardi 2003. Att beskriva upplevelsen 
gällande sexuallitet hos personer 
med MS 

Deltagarnas upplevelser beskrivs gällande 
sexualitet. Det beskriver att sexuallitet är en viktig 
del av deras liv, trots sina begränsningar pga. MS. 

Johnson et al. 

2004. 
Att få en bättre förståelse av de 
fördelar och nackdelar som 
personer med MS möter på 
arbetsplatsen. 

Fördelarna övervägde ofta nackdelarna. Några såg 
arbetet som terapeutiskt. Den sociala biten 
övervägde det mesta och att deltagarna kände sig 
behövd. Dock drabbades många utav fatigue och 
stress i samband med arbetet. En omprioritering i 
hemmet angående sysslor och aktiviteter krävdes 
för att orka med arbetet över huvudtaget. 

Kahn & Pallant 
2007. 
 

Att beskriva kronisk smärta hos 
personer med MS som bor ute i 
samhället. 

Deltagarna med kronisk smärta visade ett betydligt 
lägre psykiskt välbefinnande än de personer med 
MS som inte har kronisk smärta. 

Malcomson et al. 

2008. 
Att beskriva personliga 
erfarenheter av att leva med MS 
samt att beskriva 
copingstrategier som används 
för att klara av det dagliga livet. 

De erfarenheter som deltagarna hade, kan 
sammanfattas som fyra delar. Dessa var; att 
accepter att något var fel; att få en diagnos; att få 
hjälp; att inse de sociala konsekvenserna. För att 
klara av det dagliga livet handlade det mycket om 
vara realistisk, kunna hantera stress och 
oförutsägbarhet.  Till detta ansågs kunskap och 
information ha en stärkande effekt. Därför ansågs 
råd från så väl professionell sjukvårdspersonal och 
andra personer med MS vara en viktig del. 
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Månsson Lexell et 

al. 2009. 
Att beskriva hur personer med 
MS upplever sin medverkan i 
sysselsättningar. 

En ständigt förändrande livssituation gör att 
deltagarna har svårt att bevara sina meningsfulla 
sysselsättningar i den grad de önskar. En varierad 
påverkan av sjukdomen är en av orsakerna, vilket 
gör det svårt att planera och utföra vissa 
sysselsättningar. 

Nortvedt et al. 

2007. 
Att beskriva förekomsten av 
symtomen urin- och 
avföringsinkontinens samt 
sexuella problem hos personer 
som har haft diagnosen MS i två 
till fem år. 

Större delen av männen och ungefär hälften av 
kvinnorna i studien visade sig uppleva måttliga till 
svåra problem inom det undersökta området. 

Paltamaa et al. 

2006. 
Att beskriva MS och dess 
inverkan på individens upplevda 
funktionsproblem, främst inom 
egenvård, rörlighet och 
privatliv. 

Deltagarna i studien var oberoende i varierad grad i 
deras dagliga liv. Fatigue var den mest vanliga 
symtomet som påverkade individernas dagliga liv. 

Pittion-Vouyovitch 
et al. 2006. 

Att påvisa sambandet mellan 
fatigue, funktionshinder, 
sjukdomsförlopp, depression 
och livskvalitet. 

Fatigue visade sig ha ett negativt samband med 
funktionshinder, depression och försämrad 
livskvalitet.  

Russel et al. 2006. Att undersöka personer med MS 
åsikt om varför de drabbats av 
sjukdomen. 

Deltagarna fick rangordna vad de antog var 
orsaken till att de drabbats av MS. De fick även 
besvara hur de fann meningen med sjukdomen 
samt vad som hjälpt dem till detta. 

Shevil & Finlayson 
2006. 

Att utforska den inverkan som 
kognitiva förändringar har på 
det dagliga livet hos 4 personer 
med MS som har olika 
livsroller. 

Deltagarna beskrev olika typer av kognitiva 
förändringar som de upplevde och hur dessa 
förändringar påverkade deras möjligheter att delta 
och engagera sig i önskad verksamhet samt 
upprätthålla deras huvudsakliga roller. Deltagarna 
beskriver också hur kognitiva förändringar 
påverkade deras livskvalitet. 

Wynia et al. 2008. Att beskriva effekterna av 
funktionshinder på 
livskvaliteten hos personer med 
MS 

Resultatet visade att personer som har större 
påverkan av funktionshinder visar en lägre grad av 
livskvalitet. 

Yorkston et al. 

2003. 
Att undersöka personer med 
mild eller måttlig MS erfarenhet 
av att handskas med vardagen, 
både utanför och i hemmet. 

Olika strategier utvecklas av deltagaren för att 
klara av uppgifter både i hemmet och på arbetet. 
 

 

3.1 Symtom som upplevs påverka det dagliga livet 

3.1.1 Fatigue 

Personer med MS upplever sin hälsa som sämre än den övriga befolkningen (Flensner et 

al. 2008). Fatigue är det vanligaste symtomet hos dessa personer och har en stor inverkan 

på personens dagliga liv. Det upplevs vara det värsta symtomet och många lider av detta 

varje dag (Flensner et al. 2003, Yorkston et al. 2003, Forbes et al. 2006, Paltamaa et al. 

2006, Edmonds et al. 2007, Flensner et al. 2008, Wynia et al. 2008). Fatigue påverkar 

livskvaliteten negativt och kan även kopplas samman med depression och svårare 

funktionsnedsättning (Forbes et al. 2006, Pittion-Vouyovitch et al. 2006).  
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Fatigue medför en brännande smärta i muskler och leder (Flensner et al. 2003). Det kan 

ibland bli omöjligt att ta ett enda steg till och faller personen är det oftast omöjligt att ta 

sig upp på egen hand (Flensner et al. 2003, Finlayson & van Denend 2003, Yorkston et 

al. 2003). Därför finns en ständig rädsla och ångest för att fatigue ska inträffa (Flensner et 

al. 2003, Yorkston et al. 2003). Många personer känner en rädsla för att gå utanför 

hemmet, och drabbas istället av en slags ofrivillig isolering. De känner även en 

beroendeställning till människor i sin omgivning då de ibland kan behöva förlita sig helt 

på dem när fatigue infaller. Detta medför skuldkänslor, sänkt självkänsla och dåligt 

samvete (Flensner et al. 2003). 

 

För en person med MS är det viktigt att ha en planerad och strukturerad vardag för att 

undvika onödig stress (Flensner et al. 2003, Fong et al. 2006, Malcomson et al. 2008, 

Månsson Lexell et al. 2009). Oro och ångest ökar risken för att drabbas av fatigue 

(Flensner et al. 2003, Finlayson & van Denend 2003, Fong et al. 2006, Edmonds et al. 

2007).  

 

Fatigue medför en förändring i vardagen hos personer med MS. Sociala aktiviteter och 

olika spontana resor kan bli svårare att genomföra (Flensner et al. 2003, Fong et al. 2006, 

Månsson Lexell et al. 2009). Genom att inse och acceptera begränsningarna i livet som 

fatigue medför får personen ett mer harmoniskt liv där de inte behöver känna alltför 

många krav. Det är även bra att ha en positiv syn på livet och lägga tonvikten på de saker 

som fortfarande kan utföras (Flensner et al. 2003, Fong et al. 2006, Malcomson et al. 

2008). 

En del personer med MS anser att människor i deras omgivning såsom arbetskamrater, 

läkare och vänner inte alltid tror på de symtom som de beskriver. Det har förekommit 

anklagelser om att vara hypokondrisk av dessa människor (Johnson et al. 2004, Russel et 

al. 2006, Malcomson et al. 2008). Fatigue är ett symtom som kan vara svårt för andra att 

förstå. Ofta tror människor i omgivningen att personen med MS hittar på tröttheten. Den 

som aldrig upplevt fatigue kan lätt tro att det handlar om vanlig trötthet och därför ha svårt 

att acceptera symtomet. Fysiskt synliga symtom är oftast lättare att acceptera för 

människor i personens omgivning. Inte sällan väljer den som har fatigue att skylla på något 

annat, till exempel en förkylning, bara för att bli accepterad (Johnson et al. 2004). När en 

diagnos har ställts kan många känna en lättnad över att få ett namn på sina besvär. Det kan 

dock ta flera år att få en diagnos på sjukdomen (Malcomson et al. 2008). 
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3.1.2 Smärta 

Smärta är ett framträdande problem för personer med MS och har en tydligt negativ 

påverkan på personens fysiska välbefinnande (Forbes et al. 2006, Kahn & Pallant 2007, 

Wynia et al. 2008). De personer som upplever lätt smärta upplever också till viss del en 

bättre livskvalitet i jämförelse med de som upplever en måttlig smärta (Forbes et al. 2006, 

Kahn & Pallant 2007). De flesta som upplever kronisk smärta upplever den som lätt eller 

måttlig, dock kan den öka vid fysisk aktivitet. Däremot finns en signifikant skillnad i 

fysiskt välbefinnande mellan personer med MS som upplever kronisk smärta jämfört med 

de som inte gör det. Många med kronisk smärta upplever en uppgivenhet och menar att 

inget hjälper mot deras smärta (Kahn & Pallant 2007). 

 

"Det finns alltid smärta där, men på en bra dag är det inte så illa. . . Jag tror att det bara 

är att kliva upp och ta min dusch, ordna min frukost och sen göra det jag vill göra. På en 

dålig dag, är det liksom, hmm, så mycket som ens kropp borde göra, men kroppen gör det 

inte" (Finlayson & van Denend 2003, s.1173. Fritt översatt). 

 

3.1.3 Nedsatt rörlighet  

Upplevelsen av rörlighet hos personer med MS är ofta komplex. Nästan alla upplever 

något symtom som påverkar deras rörelseförmåga. Många anser dessutom att dessa 

symtom har stor påverkan på deras dagliga aktiviteter (Finlayson & van Denend 2003). De 

som upplever mindre begränsningar i sin rörlighet upplever sig ha bättre livskvalitet än de 

med större begränsningar i sin rörlighet (Wynia et al. 2008). 

De vanligaste symtomen som påverkar personer med MS och deras rörlighet är fatigue, 

balansproblem och gångproblem. Behovet av hjälpmedel är stort och väldigt varierat. En 

del personer klarar av att promenera långa sträckor utan hjälpmedel, andra är helt beroende 

av dessa hjälpmedel (Finlayson & van Denend 2003, Paltamaa et al. 2006). Det kan vara 

svårt att acceptera att behovet av hjälpmedel finns. En del känner sig besegrade i kampen 

mot sjukdomen då de måste använda hjälpmedel (Finlayson & van Denend 2003). Först 

när personen själv förlorar en förmåga inser denne hur viktig den förmågan var (Finlayson 

& van Denend 2003, Edmonds et al. 2007). Ofta finns en förnekelse och skam över att 

förlora sin fysiska förmåga samt att vara i behov av hjälpmedel (Finlayson & van Denend 

2003, Månsson Lexell et al. 2009).  

 

”När jag till slut började använda käpp så var jag tvungen att acceptera det… Men jag 

använde bara käppen då jag till exempelvis åkte till ett köpcenter och skulle gå mycket. Då 
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åkte jag till köpcenter som låg långt bort eftersom jag inte ville träffa folk som jag kände. 

Det var verkligen ett ständigt problem för mig. Men nu… nu när jag måste använda 

rullator så syns det ju tydligt att det är något fel på mig ” (Finlayson & van Denend 2003, 

s.1175. Fritt översatt). 

 

Ett ofta förekommande fenomen är att viljan finns för att utföra vissa saker, samtidigt som 

kroppen utför helt andra saker. Många finner detta frustrerande, nedvärderande och svårt 

att hantera (Finlayson et al. 2003). Rörelseförmågan kan variera från dag till dag. Vissa 

dagar är personen mindre påverkad av sjukdomen och andra dagar mer. Detta ställer ofta 

till med problem i planeringen av aktiviteter (Fong et al. 2006, Månsson Lexell et al. 

2009).  

 

Ofta måste personer med MS fråga sig om den tänkta aktiviteten är värd all den energi och 

belastning samt eventuell hjälp som kan behövas (Yorkston et al. 2003, Fong et al. 2006, 

Paltamaa et al. 2006, Wynia et al. 2008, Månsson Lexell et al. 2009). Genom att leva ett 

strikt och strukturerat liv blir livet oftast enklare. Detta får dock till följd att framtidsplaner 

och drömmar helt uteblir (Flensner et al. 2003, Fong et al. 2006, Malcomson et al. 2008, 

Månsson Lexell et al. 2009). Det upplevs av många som ett problem att inte kunna vara 

spontan (Finlayson & van Denend 2003, Fong et al. 2006, Månsson Lexell et al. 2009).  

 

3.1.4 Kognitiva förändringar 

Kognitiva förändringar kan ofta ses hos personer med MS. En som har mindre kognitiva 

förändringar upplever sig ha bättre livskvalitet än de med kraftigare kognitiva förändringar 

(Wynia et al. 2008). De kognitiva förändringarna kan förklaras som en berg- och dalbana. 

Från att ena stunden befinna sig på toppen och andra stunden nere i botten. Detta medför ofta 

en känsla av att inte ha någon kontroll över situationen. De kognitiva förluster som en person 

med MS drabbas av kan medföra känslomässiga konsekvenser. Områden som främst påverkas 

är självständigheten, de sociala relationer samt roller i olika aktiviteter. Detta kan på långt sikt 

leda till social isolering. De kognitiva förändringarna påverkar även personens förmåga att 

känna sig kompetent och självsäker när kognitiva uppgifter utförs (Shevil & Finlayson 2006, 

Månsson Lexell et al. 2009). Det påverkar även deras emotionella välbefinnande, ofta kan 

denne uppleva känslor som meningslöshet, ilska och frustration (Shevil & Finlayson 2006).  

 

De personer med MS som drabbas av kognitiva förändringar kan många gånger ha problem 

med att komma ihåg viktiga nummer och namn. Detta gör att de kan känna sig osäker i 
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kommunikation med andra människor (Johnson et al. 2004, Shevil & Finlayson 2006). Därför 

utvecklar många olika strategier som hjälper dem att handskas med de kognitiva 

förändringarna (Yorkston et al. 2003, Johnson et al. 2004). Exempel på detta kan vara att 

skriva kom-ihåg lappar, börja arbeta tidigare på morgonen för att istället kunna sluta tidigare 

på förmiddagen eller om möjligheten ges, ta en vilostund i ett tyst och lugnt rum någon gång 

under arbetsdagen (Yorkston et al. 2003).  

 

Sambandet mellan fatigue och kognitiva förändringar bildar ofta en ond cirkel. Fatigue 

medför svårigheter i att tänka, vilket gör att personen måste koncentrera sig ännu mer för att 

hantera de kognitiva förändringarna, vilket i sin tur ger ökad fatigue (Yorkston et al. 2003, 

Johnson et al. 2004). 

 

3.1.5 Sociala förändringar 

Personer med MS upplever ofta både negativa och positiva förändringar i sina sociala 

relationer efter att diagnos blivit fastställd. Negativa förändringar är alla de hinder och 

problem som sjukdomen medför (Fong et al. 2006). En del upplever sig bli utesluten från 

vissa sociala aktiviteter på grund av deras fysiska funktionshinder (Fong et al. 2006, Paltamaa 

et al. 2006, Wynia et al. 2008). Positiva förändringar kan vara att de skapar nya bekantskaper 

och intar nya roller. Att träffa andra i samma situation kan vara bra för personen. Relationen 

och förståelsen hos varandra kan då bli både djupare och starkare (Fong et al. 2006, Russel et 

al. 2006, Malcomson et al. 2008).  

 

”… Vi anser att skratt är den bästa medicinen. Vi pratar med varandra om olika problem och 

då och då ger vi varandra stöd” (Fong et al. 2006, s.700. Fritt översatt). 

 

Ofta upplever personer med MS att människor i omgivningen har en positiv inverkan på dem. 

Familjen, vänner eller vårdgivare kan ofta ge råd, stöd och en hjälpande hand (Finlayson & 

van Denend 2003, Flensner et al. 2003, Fong et al. 2006, Edmonds et al. 2007, Månsson 

Lexell et al. 2009). Samtidigt finns det ofta en rädsla för att vara en börda för dessa människor 

och att vara i beroendeställning till dem (Finlayson & van Denend 2003, Fong et al. 2006, 

Edmonds et al. 2007, Månsson Lexell et al. 2009). Dessutom finns det en rädsla för att bli så 

dålig i sin sjukdom att vårdkraven blir alltför höga så att de inte kan tillgodoses i det egna 

hemmet och en flytt till ett särskilt boende kan bli aktuellt (Finlayson & van Denend 2003, 

Fong et al. 2006, Edmonds et al. 2007). 

 



15 
 

Arbetet anses av många med MS vara terapeutiskt och fördelarna med att arbeta överväger 

ofta nackdelarna (Flensner et al. 2003, Yorkston et al. 2003, Johnson et al. 2004). Många 

anser att arbetet är viktigt för självförtroendet, identiteten och det sociala nätverket. De som 

inte har ett arbete att gå till har en ökad risk för att bli nedstämd eller deprimerad (Flensner et 

al. 2003, Yorkston et al. 2003, Johnson et al. 2004, Fong et al. 2006, Malcomson et al. 2008, 

Månsson Lexell et al. 2009). Många har ett behov av att deras kompetens ska vara 

eftertraktad. Därför upplever de en längtan till att upprätthålla sin sociala position för att få 

detta behov bekräftat (Fong et al. 2006, Malcomson et al. 2008, Månsson Lexell et al. 2009). 

 

Rädsla för att behöva sluta med arbetet finns hos många personer med MS. De förändringar 

som sjukdomen för med sig kan få ekonomiska följder. Inte allt för sällan kan symtomen från 

sjukdomen bli så allvarliga att personen inte kan fortsätta med sitt arbete och tvingas sluta 

(Johnson et al. 2004, Shevil & Finlayson 2006, Fong et al. 2006). En del rekommenderas av 

sin läkare att sluta arbeta (Yorkston et al. 2003, Johnson et al. 2004), men har inte ekonomin 

till detta. Många får rådet att lämna arbetet på grund utav den stress som kan finnas på 

arbetsplatsen, vilket har negativa effekter på personer med MS (Johnson et al. 2004). För att 

behålla arbetet krävs uppoffringar och förändringar i personens fritidsaktiviteter och roll i 

hemmet. De som tidigare klarat sig själv måste lära sig att be andra om hjälp för att klara av 

tillvaron (Yorkston et al. 2003, Johnson et al. 2004). 

 

3.1.6 Samlevnads- och inkontinensproblem 

Såväl samlevnads- som inkontinensproblem är vanligt förekommande hos personer med MS 

(Gagligardi 2003, Nortvedt et al. 2007, Månsson Lexell et al. 2009). De som upplever sig ha 

sexuella problem eller inkontinensproblem upplever sig även ha sämre livskvalitet (Nortvedt 

et al. 2007, Månsson Lexell et al. 2009). Många saknar intimiteten med en partner, och det 

kan upplevas svårt att inleda nya förhållanden då personerna påverkas av sjukdomen 

(Gagligardi 2003, Edmonds et al. 2007). En del känner sig oattraktiva pga. dess 

funktionshinder samtidigt som de fysiologiska förändringarna även tros påverka sexualiteten. 

Hos männen ses det största problemet i att få eller behålla erektionen samtidigt som det hos 

kvinnorna handlar om förmågan att få orgasm. Oavsett vad problemet beror på drabbar det 

både den enskilde individen och dennes partner (Gagligardi 2003).  

 

Det är vanligt att personer med MS någon gång upplever såväl urin- som 

avföringsinkontinens. Vanligast förekommande är dock urininkontinens. Ofta kan 

läkemedelsbehandling och inkontinensskydd minska eller helt eliminera besvären, dessa kan 
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gå i perioder och desto större påverkan personen har av sjukdomen, desto vanligare 

förekommande är inkontinens (Månsson Lexell et al. 2009). Personer lidande av 

inkontinensproblem upplever detta som mycket krävande. En närhet till toalett måste alltid 

finnas vilket leder till ett undvikande av nya platser och i vissa fall isolering från omgivningen 

(Fong et al. 2006, Malcomson et al. 2008, Månsson Lexell et al. 2009). 

 

3.2 Artiklarnas kvalitet 

De ingående artiklarna i denna studies resultat har kvalitetsbedömts av författarna enligt 

Forsberg och Wengströms checklistor för kvalitativa och kvantitativa studier. Utifrån dessa 

checklistor har författarna bedömt artiklarna utifrån en tregradig skala; låg, medel och hög 

kvalitet. Som tidigare nämnts så har de artiklar som visat sig haft låg kvalitet exkluderas från 

denna litteraturstudie. Totalt fick 5 artiklar betyget hög kvalitet och 13 artiklar fick betyget 

medel kvalitet. Detta återfinns även i tabell 2. 

 

Endast artiklar med ett trovärdigt resultat i förhållande till deras syfte har varit aktuella för 

denna studie. Dessutom skulle artiklarnas resultat bidra med data som ansågs vara behjälpligt 

för att komma fram till ett resultat som svarar på denna studies syfte. De inkluderade 

artiklarnas syfte och resultat återfinns i tabell 3. 
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4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

I denna studies resultat framkom att personer med MS upplevde att deras sjukdom och 

dess symtom hade en stor påverkan på det dagliga livet. Dessutom framgick att de 

upplevde sin hälsa och livskvalitet som sämre än den övriga befolkningen. Förekomsten 

av symtom som påverkade det dagliga livet var väldigt varierande och unikt för varje 

enskild individ. De symtom som var vanligast förekommande och som påverkade 

livskvaliteten var fatigue, smärta, nedsatt rörlighet, kognitiva förändringar, sociala 

förändringar, samlevnads- och inkontinensproblem. 

 

4.2 Resultatdiskussion 

I resultatet framkom sex kategorier som personer med MS upplever påverka deras 

dagliga liv. Fatigue var det vanligaste förekommande symtomet och upplevs dessutom 

av många som det värsta symtomet som påverkar personens dagliga liv (Flensner et al. 

2003, Yorkston et al. 2003, Forbes et al. 2006, Paltamaa et al. 2006, Edmonds et al. 

2007, Flensner et al. 2008, Wynia et al. 2008). Detta styrks av tidigare forskning 

(Mollaoglu & Ustun 2009). Livskvaliteten ses även starkt påverkas negativt vid fatigue 

(Forbes et al. 2006, Pittion-Vouyovitch et al. 2006). Flensner et al. (2003) anser att 

personer med MS upplever en rädsla för att lämna det egna hemmet på grund av fatigue. 

Författarna till denna studie anser att detta är allvarligt eftersom detta kan leda till 

ofrivillig isolering. Oro och ångest ökar risken för att drabbas av fatigue (Finlayson & 

van Denend 2003, Flensner et al. 2003, Fong et al. 2006, Edmonds et al. 2007). 

Författarna till denna studie anser, likväl som Finlayson och van Denend (2003), 

Flensner et al. (2003), Fong et al. (2006), Edmonds et al. (2007) att stöd från 

omgivningen är en viktig del för att orka med vardagen. Carnevali (1999) kallar detta 

yttre resurser. Om personen kan inse och acceptera de begränsningarna som fatigue 

medför blir de krav som ställs i det dagliga livet lättare att hantera (Flensner et al. 2003, 

Fong et al. 2006, Malcomson et al. 2008). Carnevali (1999) beskriver detta som balans 

mellan krav och resurser. 

 

Smärta har en tydlig påverkan på personer med MS och deras fysiska välbefinnande 

(Forbes et al. 2006, Kahn & Pallant 2007, Wynia et al. 2008). De personer med lätt 

smärta upplever ofta en bättre livskvalitet jämfört med de som upplever en måttlig 
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smärta (Forbes et al. 2006, Kahn & Pallant 2007). Detta styrks av tidigare forskning av 

Hadjimichael et al. (2007) som fann att smärta har en stark påverkan på personens 

livskvalitet.  

 

Ofta upplevs något symtom som påverkar personens fysiska förmåga (Finlayson & van 

Denend 2003). Detta i sin tur påverkar det som Carnevali (1999) kallar inre resurser 

vilket kan skapa obalans. Denna obalans påverkar i sin tur personens livskvalitet 

negativt, vilket Wynia et al. (2008) och Hadjimichael et al. (2007) även betonar. Trots 

begränsningar i rörligheten så kan balans uppnås men detta fordrar att de krav som finns 

i det dagliga livet minskas. Detta förklarar Flensner et al. (2003), Fong et al. (2006), 

Malcomson et al. (2008), Månson Lexell et al. (2009) genom att personer med MS 

ibland väljer att leva ett strikt och strukturerat liv och istället låter framtidsplaner och 

drömmar utebli. I annat fall kan balans uppnås genom att öka de yttre resurserna. Då 

genom att människor i dess omgivning till exempel familj, vänner eller vårdgivare på 

något sätt kompenserar den begränsning som personen har (Finlayson & van Denend 

2003, Fong et al. 2006). 

 

Kognitiva förändringar är vanligt förekommande hos personer med MS. En person med 

mindre kognitiva förändringar upplever sig ha bättre livskvalitet än de med kraftiga 

kognitiva förändringar (Wynia et al. 2008). Detta styrks av tidigare forskning som 

finner att kognitiva förändringar har en stor negativ påverkan på personens dagliga liv 

(McCabe et al. 2004). Inte sällan medför förändringarna känslor som meningslöshet, 

ilska och frustration vilket alla har en påverkan på det emotionella välbefinnandet 

(Shevil & Finlayson 2006). Författarna till denna studie anser att emotionellt 

välbefinnande har samma innebörd som det Carnevali (1999) har valt att benämna som 

sinnesstämning och inre resurser. Personen kan dock motverka en obalans genom att 

använda sig av olika strategier exempelvis genom att använda sig av kom-ihåg lappar 

(Yorkston et al. 2003). På så vis ökar det Carnevali (1999) kallar färdigheter och inre 

resurser. 

 

De sociala förändringar som sker för personer med MS kan både vara positiva och 

negativa. Att komma i kontakt med människor i liknande situationer visar sig ha en 

positiv påverkan på personen (Fong et al. 2004, Russel et al. 2006, Malcomson et al. 

2008). Det Carnevali (1999) förklarar som yttre resurser består till stor del av sociala 

kontakter och att skapa nya eller att vidhålla de som redan finns, då till exempel familj 
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och vänner har en tydlig positiv effekt på personen (Finlayson & van Denend 2003, 

Flensner et al. 2003, Fong et al. 2006, Edmonds et al. 2007). Arbetet har även setts ha 

en positiv effekt på personen. Vissa får rekommendationer från läkare att sluta med 

arbetet på grund av all stress och påfrestningar som finns. Trots detta är personen rädd 

för att gå miste om den sociala delen (Flensner et al. 2003, Yorkston et al. 2003, 

Johnson et al. 2004). En annan anledning som nämns av Johnson et al. (2004), Shevil 

och Finlayson (2006), Fong et al. (2006) är de ekonomiska följder som kan uppstå då 

personen slutar sitt arbetsliv. Detta är något som Carnevali (1999) nämner i sin 

beskrivning av yttre resurser. 

 

Inkontinensproblem är vanligt förekommande hos personer med MS och påverkar det 

dagliga livet och livskvaliteten hos dessa (Gagligardi 2003, Nortvedt et al. 2007, 

Månsson Lexell et al. 2009). Att ständigt känna ett behov av att vara i närheten av en 

toalett gör att många undviker nya platser och i vissa fall isolerar sig (Fong et al. 2006, 

Malcomson et al. 2008, Månsson Lexell et al. 2009). Även sexuella problem är vanligt 

förekommande och påverkar personer med MS och deras dagliga liv (Gagligardi 2003, 

Nortvedt et al. 2007, Månsson Lexell et al. 2009). Många saknar intimiteten och har 

ofta svårt att inleda nya förhållanden då personen påverkas av sjukdomen och känner 

sig oattraktiv (Gagligardi 2003, Edmonds et al. 2007). Även de som har ett förhållande 

upplever sexuella problem. Då är det främst de fysiologiska förändringarna som 

uppkommit till följd av sjukdomen som ligger till grund för problemet (Gagligardi 

2003). 

 

Utifrån resultatet i denna studie kan Carnevalis (1999) modell hjälpa till att finna en 

balans hos personer med MS genom en helhetsbild av individen och dennes omgivning. 

Om några omständigheter föreligger som skapar obalans så krävs det på ett eller annat 

sätt en åtgärd som kompenserar denna omständighet så att balans kan uppnås mellan de 

krav som finns i det dagliga livet och de inre och yttre resurser som finns. 

 

Artiklarnas kvalitet har bedömts utifrån Forsberg och Wengströms (2008) checklistor. 

Då dessa är ofta förekommande i andra litteraturstudier så anser författarna till denna 

studie att ett användande av dessa skapar goda förutsättningar för en litteraturstudie med 

god kvalitet. Detta har även skapat en struktur kring analysen av artiklarna vilket får 

antas ha bidragit till att artiklarna bearbetats och valts ut på samma villkor. Att 
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dessutom artiklar som ansetts vara av låg kvalitet exkluderats har troligen bidragit till att 

skapa ett resultat med högre evidens. 

 

Tio av artiklarna i denna studie härstammar från Europa, sju kommer från Nordamerika 

och en artikel kommer från Oceanien. Detta kan ses som en styrka då studien innefattar 

resultat från olika delar av världen och således människor med olika levnadssätt. Dock 

kan det ses som en svaghet då resultat inte kan specificerats mot ett visst område. 

 

4.3 Metoddiskussion 

De artiklar som har används till denna studies resultat har inhämtats från två olika 

databaser: Medline via PubMed och Cinahl. Samma sökord har använts till båda 

databaserna vilket förmodligen uttömt området på relevanta artiklar. Endast studier som 

var maximalt sju år gamla (2003-2010) har använts. Detta sågs vara en fördel då 

resultatet endast bestod av aktuell fakta. Medverkande i valda artiklar har alla haft en 

ålder på över 19år. Detta är en relativt stor åldersgrupp vilket både har fördelar och 

nackdelar. Positivt är att resultatet grundar sig på ett brett åldersspektrum och ger en 

övergripande bild hos olika individer i olika åldrar. Negativt kan däremot vara att ingen 

specificering finns hos en viss åldersgrupp vilket inte gör resultatet generaliserbart.  

 

Både kvalitativa (10st) och kvantitativa (8st) studier har används i resultatet. De 

kvalitativa studierna bidrog med en personligare inblick i personernas upplevelser 

medans de kvantitativa studierna gav ett mer generaliserbart svar. En styrka med detta 

är att ett brett svarsområde besvarats samtidigt som en svaghet kan vara att resultatet 

inte blir så grundligt. De sökningar som gjordes gav relativt många träffar och 

möjligheten finns självklart att relevanta artiklar kan ha förbisetts. ”Free fulltext” har 

inte används vid artikelsökningen då detta skulle ha begränsat antalet träffar och gett ett 

smalare svarsområde. Forsberg och Wengströms granskningsmallar har används vid 

granskningen av studierna, detta har bidragit till att analysen utförts på ett strukturerat 

och kontrollerat sätt. Ingen variation har förekommit mellan författarna i bedömningen 

av en artikels kvalitet. Endast artiklar av hög och medel kvalitet har inkluderats i denna 

studie. Artiklar av låg kvalitet samt de som inte svarat på studiens syfte har exkluderats. 

De sökord som använts till denna studie anses av författarna gett ett brett underlag till 

denna studie. Dock har få artiklar berörande samlevnads- och inkontinensproblem 

funnits. Detta har gjort det svårt att ge detta område en vetenskaplig tyngd. Troligtvis är 

dessa områden något som glömts bort när upplevelser av dagliga livet betraktas. 
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Antagligen skulle fler studier finnas om fler direkta sökord riktade mot samlevnads- och 

inkontinensproblem använts. 

 

Ett fåtal artiklar är utformade av samma författare vilken kan vara en svaghet i denna 

studie då detta kan ha begränsat resultatet. Dock har inte detta beaktats i urvalet av 

relevanta studier eftersom alla de artiklar som ingår i denna studie har valts ut på samma 

villkor. Författarna har även valt att redovisa en studie gjord av Forbes et al. (2006) i 

resultatet trots att denna studie hade ett stort bortfall. Frånräknat bortfallet hade studien 

929 svarande personer med MS, vilket är en väldigt hög siffra för att vara en 

undersökning utförd på personer med diagnosen MS. De citat som återgivits i denna 

studies resultat är fritt översatta. Detta kan medföra en viss risk att de inte blivit helt 

korrekt översatt då författarna till denna studie inte har engelska som modersmål och av 

den anledningen kanske inte tolkat citaten helt korrekt.  

 

4.4 Allmändiskussion 

I denna studie har det framkommit att personer med MS påverkas av sin sjukdom i sitt 

dagliga liv. Författarna till denna studie anser att detta är en viktig kunskap som bör 

finnas hos alla vård- och omsorgsgivare till personer med MS. Oberoende av om arbetet 

utförs på sjukhus, öppenvårdsmottagning eller som assistent. Med hjälp av kunskap kan 

det dagliga livet underlättas för personer med MS. Med god förståelse arbeta för att 

eliminera de faktorer som har en negativ påverkan på personens dagliga liv. Självklart 

är författarna till denna studie av den åsikten att denna studie inte utgör något totalt 

kunskapsunderlag för alla personer med MS. Som en del i vård- och omsorgsgivarens 

arbete så bör en vilja finnas till att ytterligare söka kunskaper för att skapa så goda 

förutsättningar som möjligt för varje enskild individ. 

 

Vissa symtom är inte med i denna studie vilket beror på hur de beskrivs i de inkluderade 

artiklarnas resultat. Antagligen har det inte varit lika vanligt förekommande som de 

nämnda symtomen. Dock måste det nämnas att varje individs upplevelse är unik och bör 

respekteras för hur den upplevs. Författarna till denna studie vill tydliggöra vikten av att 

se personen i varje möte oavsett vad denna studie visar. Antagligen stämmer resultatet i 

många fall men utgör ingen norm för hur sjukdomen MS påverkar den enskilde 

individens dagliga liv. 
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Författarna till denna studie anser att ytterligare forskning bör göras gällande MS. 

Samtidigt som forskning bör inriktas mot att finna en kurativ behandling så bör 

forskning även fortsätta kring personer med MS och deras upplevelser. Först då en 

förståelse för hur personen upplever sitt liv och situationen kan vård och omsorg 

utformas så den skapar bästa möjliga livskvalitet för personen. Framförallt bör 

forskning göras inom områden som i dag ännu är relativt outforskade. Dessutom skulle 

forskning gällande personalens kunskaper vara av intresse för att se inom vilka områden 

kunskapen är bristfällig. Utifrån sådan forskning bör utbildning och kunskapslyft 

utformas för att vård- och omsorgspersonal ska kunna svara på de krav och 

förväntningar som ställs på dem. Därför är det viktigt att denna kunskap sammanställs 

och görs lättillgänglig för personal inom vård och omsorg så att de med hjälp av denna 

kunskap kan utöva en så god omvårdnad som möjligt. 

 

4.5 Slutsats  

De slutsatser som drogs av denna studie var att personer med MS ofta påverkades i det 

dagliga livet på grund utav deras sjukdom. Flera symtom var vanligt förekommande och 

alla påverkade personens välbefinnande negativt. Personal inom vård och omsorg bör se 

den enskilde individen och utifrån dennes upplevelser utöva en så god omvårdnad som 

möjligt. 
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